ระเบียบวาระการประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑
ครัง้ ที่ ๖ (สมัยสามัญนิตบิ ญ
ั ญัต)ิ
วันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕
(๑) กระทูถ้ าม

(ไม่ม)ี

(๒) เรือ่ งที่ประธานจะแจ้งต่อทีป่ ระชุม
๒.๑ รับทราบเรื่องวุฒิสภาได้รับทราบรายงาน จานวน ๒๘ เรื่อง
๒.๑.๑ รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินที่ไม่ต้องนาส่งเป็นรายได้แผ่นดินตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๗๐ จานวน ๔ เรื่อง
๒.๑.๒ รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ของหน่วยงานของรัฐที่ไม่ต้องนาส่ง
เป็นรายได้แผ่นดิน รายงานการโอนงบประมาณ รายงานการกู้เงิน รายงานกิจการ
และผลการดาเนินการประจาปี ของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ จานวน ๑๘ เรื่อง
๒.๑.๓ รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินกองทุนค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
๒.๑.๔ รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ของหน่วยงานของรัฐที่ไม่ต้องนาส่ง
เป็นรายได้แผ่นดิน รายงานงบดุล และรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุน
รายงานประจาปีของหน่วยงาน จานวน ๔ เรื่อง
๒.๑.๕ รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนประกันสังคม สาหรับปีสิ้นสุดวันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๐ และสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒
และ ๒๕๕๑
๒.๒ รับทราบรายงานการตรวจสอบการแบ่งแยกทรัพย์สินของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ให้กระทรวงการคลัง ตามคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.๓๕/๒๕๕๐
ของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
๒.๓ รับทราบรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๒
๒.๔ รับทราบรายงานการโอนงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย จานวน ๓ ฉบับ
๒.๔.๑ รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ในช่วง ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒)
๒.๔.๒ รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ในช่วง ๖ เดือนหลัง (๑ เมษายน ๒๕๕๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒)

-๒๒.๔.๓ รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๓ ในช่วง ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓)
๒.๕ รับทราบรายงานประจาปี ๒๕๕๓ ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๒.๖ รับทราบรายงานประจาปี ๒๕๕๓ ของสถาบันพระปกเกล้า
๒.๗ รับทราบรายงานประจาปี ๒๕๕๓ ของสภาพัฒนาการเมือง
๒.๘ รับทราบรายงานการตรวจสอบงบการเงินสาหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๐
ของสานักงานศาลยุติธรรม
๒.๙ รับทราบรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ตามมาตรา ๑๗๐
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ของกระทรวงการคลัง จานวน ๒ ฉบับ
๒.๙.๑ รายงานการรับและใช้จ่ายเงินของกองทุนเพื่อการชาระคืนต้นเงินกู้
ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
๒.๙.๒ รายงานการรับและใช้จ่ายเงินของกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้
สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๒
๒.๑๐ รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ พ.ศ. ๒๕๕๑
๒.๑๑ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี ๒๕๕๒ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๒.๑๒ รับทราบรายงานการตรวจสอบงบการเงินสาหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๑
ของสานักงานศาลยุติธรรม
๒.๑๓ รับทราบรายงานประจาปี ๒๕๕๓ ของศาลรัฐธรรมนูญ
(๓) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่ม)ี

(๔) เรือ่ งทีค่ ณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

(ไม่ม)ี

เรือ่ งที่ทปี่ ระชุมเห็นชอบให้เลือ่ นขึน้ มาพิจารณาก่อน
- ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
(เลื่อนตามที่ที่ประชุมเห็นชอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๓
(สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔)

-๓เรือ่ งด่วน
๑. ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการ
การเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการ
และกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการ
และกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
๒. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ....
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
๓. ร่างพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
๔. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....
(นายภูมิ มูลศิลป์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน ๑๐,๗๕๑ คน เป็นผู้เสนอ)
๕. ร่างพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(นางสุธีรา วิจิตรานนท์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน ๔๐,๕๔๒ คน เป็นผู้เสนอ)
(เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสาคัญเกี่ยวกับสตรี ตามมาตรา ๑๕๒
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
๖. ร่างพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดฝาง พ.ศ. ....
(นายบดินทร์ กินาวงศ์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน ๑๐,๗๕๓ คน เป็นผู้เสนอ)
๗. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. ....
(นายไพศาล บางชวด กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน ๑๔,๘๙๒ คน เป็นผู้เสนอ)
๘. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....
(นางสาวสารี อ๋องสมหวัง กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน ๑๐,๖๓๑ คน เป็นผู้เสนอ)
๙. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากระบบบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....
(นางอรพรรณ์ เมธาดิลกกุล กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน ๑๐,๙๙๔ คน เป็นผู้เสนอ)
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจานวน ๑๔,๒๖๔ คน เป็นผู้เสนอ)
(เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑ – ๑๐ รัฐสภามีมติเห็นชอบให้พิจารณาต่อไป
ตามมาตรา ๑๕๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และค้างมาจากการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔)

-๔๑๑. ร่างพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ....
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
๑๓. ร่างพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ....
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
๑๔. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ....
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
๑๕. ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
๑๖. พระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
(http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/002/1.PDF)
(๕) เรือ่ งทีค่ ้างพิจารณา
๕.๑ ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ร้อยตารวจเอก นิติภูมิ นวรัตน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔)
๕.๒ ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(นายอลงกรณ์ พลบุตร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔)
๕.๓ ร่างพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มีพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา พ.ศ. ....
(นายศุภชัย ใจสมุทร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔)
๕.๔ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดาเนินงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียม
ระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(นายประกอบ จิรกิติ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔)

-๕๕.๕ ร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(นายกนก วงษ์ตระหง่าน กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
(เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสาคัญเกี่ยวกับผู้พิการหรือทุพพลภาพตามมาตรา ๑๕๒
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
๕.๖ ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(นายบุญดารง ประเสริฐโสภา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๕ – ๕.๖ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔)
๕.๗ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....
(นายวิชัย ล้าสุทธิ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔)
(๖) เรือ่ งที่เสนอใหม่

(ไม่ม)ี

(๗) เรือ่ งอืน่ ๆ

(ถ้ามี)
--------------------------

หมายเหตุ

ขอเชิญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไปรับเอกสารประกอบการพิจารณาตามระเบียบวาระ
เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม หมายเลข ๒.๒ – ๒.๑๓ หรือมอบหมายให้ผู้ใดไปรับ
เอกสารดังกล่าว ได้ที่บริเวณชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๓ สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สานักการประชุม
กลุ่มงานระเบียบวาระ
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๔๕
โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๔๘
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